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Onderwerp Besluit

1.
Financieel-technische
uitgangspunten voor de
samenstelling van de ontwer-
begroting 2001 en de
meerjarenraming 2002-2005

Het college besluit:
1. De volgende financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling

van de ontwerp- begroting voor 2001 en de meerjarenraming 2002-2005
vast te stellen:

•  voor wat betreft de directe uitgaven wordt uitsluitend voor de exploitatie-
en budgetsubsidies en voor de posten beheer en onderhoud van
(vaar)wegen een prijscompensatie toegepast van 3,2% voor 2001 en van
2,25% per jaar voor de volgende jaren;

•  in de begroting zal een p.m. stelpost worden opgenomen, bestemd voor
tegemoetkomingen aan instellingen indien de stijging van de CAO-lonen
in 2001 uitgaat boven 3,2 %;

•  de materiële apparaatskosten van de provincie worden, voor zover de
noodzaak wordt aangetoond, met 2,5 % gecompenseerd voor
prijsstijgingen , waartoe een stelpost zal worden geraamd;

2. de te hanteren loonkostenstijging voor de komende jaren vast te stellen
bij het Voorjaarsbericht 2000. In afwachting van een akkoord over de af
te sluiten CAO voor het provinciaal personeel

3. De  uitgangspunten voor advies voor te leggen aan de Commissie FSB in
haar vergadering van 15 maart a.s.

2.
Meerkosten statuswijziging
personeel Duin en Bosch

Het college besluit de ontwerpvoordracht inzake meerkosten statuswijziging
personeel Duin en Bosch vast te stellen en deze om advies voor te leggen aan
de Commissie Financiën, Strategie en Bedrijven.

3.
Extra budget voor uitkering
afgetreden PS-leden

Het college besluit bij het voorjaarsbericht 2000 f.175.000,- ter beschikking
te stellen voor de dekking van de kosten van uitkeringen aan afgetreden -PS-
leden.

4.
Gebiedsuitwerking
binnenduinrand Zuid-
Kennemerland

Het college besluit:
1. in te stemmen met de wijze waarop de gebiedsuitwerking binnenduinrand

Zuid-Kennemerland (in overeenstemming met de uitgangspunten van het
streekplan) wordt aangepakt.

2. In het kader van het voorjaarsbericht 2000 de storting in het Fonds
Natuurbescherming met f.350.000,- te verlagen om hiermee een nieuwe
begrotingspost “projectkosten gebiedsuitwerking Zuid-Kennemerland” te
creëren, om deze gebiedsuitwerking mogelijk te maken.

5.
Wijziging Provinciale
Milieuverordening Noord-
Holland (4e tranche)

Het college besluit:
1. Bijgevoegde ontwerp-regeling (PMV 4e tranche) ter wijziging van de

Provinciale Milieuverordening vast te stellen .
2. De ontwerp-regeling voor advies voor te leggen aan de Statencommissie

Milieu, Water, Groen van 23 maart 2000.
3. De ontwerp-regeling van 1 mei – 1 juli 2000 ter inspraak te leggen.
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4. Na de inspraakperiode de de ontwerp-regeling als voordracht aan PS vast

te stellen, met inachtneming van de reacties in de inspraak, het advies van
de Provinciale Planologische Commissie in de rol van de provinciale
milieucommissie ingevolge art. 2.41 Wet milieubeheer en het advies van
de Statencommissie Milieu, Water en Groen.

5. In november de ontwerp-voordracht te agenderen ter vaststelling in de
vergadering van Provinciale Staten.

6.
Exploitatiebijdrage 2000
Stichting Het Noordhollands
Landschap

Het college besluit:
1. De stichting Het Noordhollands landschap voor het jaar 2000 een

exploitatiebijdrage te verlenen van maximaal f.2.500.000,-;
2. De Stichting daarvan op de hoogte te stellen;
3. Het resterende voor dit doel in de provinciale begroting geraamde bedrag

ad f.60.000,- aan te wenden voor het in het jaar 2000 te houden
doorlichtingsonderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de
Stichting;

4. De begrotingstechnische consequenties te verwerken bij het
Voorjaarsbericht 2000.

7.
Verkenning Buitenring en HOV-
verbindingen Hilversum

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage over de verkenningenstudie

Buitenring Hilversum;
2. Voor het vervolg van het project de gemeente te adviseren het project

thans niet voor te dragen bij de Minister voor promotie naar de
planstudiefase, maar ervoor te kiezen  een beperkt(er) aantal opties eerst
verder uit te werken;

3. De gemeente daarbij te adviseren voor de problematiek op de
Diependaalselaan, uitgaande van realisering van de HOV-zuidoost en
flankerende maatregelen, in te zetten op een uitwerking van maatregelen
op de bestaande weg en zonodig als alternatief daarvoor de
Zuiderheideweg verder te bestuderen;

4. De gemeente voorts te adviseren ten behoeve van de bereikbaarheid van
het Mediapark, uitgaande van realisering van de HOV-noord en
flankerende maatregelen, twee varianten verder uit te werken, te weten de
route tussen het Mediapark en de A1 via bestaande wegen door
Hilversum én een route naar de A1 via de provinciale weg en een nieuw
aan te leggen, niet de hei aantastende,  weg langs Bussum naar Crailo
(A1) en deze laatste verbinding te integreren met maatregelen voor het
openbaar vervoer (zo mogelijk een vrijliggend tracé);

5. Erbij de gemeente op aan te dringen dat de goedgekeurde “De Boer”-
projecten HOV Zuidoost en Noord worden gerealiseerd en dat daarover
begin juni, door middel van een raadsbesluit, een aanlegbeslissing wordt
genomen;

6. De gemeente financiële en personele steun toe te zeggen bij de
vervolgstudie Buitenring Hilversum, uitgaande van een positief besluit
over de HOV-verbindingen;

7. De statencommissie WVV te informeren over het standpunt van GS en
de brief aan de gemeente Hilversum.
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8.
Vernieuwing Internet/website
van de provincie Noord-Holland

Het college besluit:
1. De huidige website van de provincie Noord Holland te moderniseren en

op te waarderen.
2. Iedere medewerker zo spoedig als technisch mogelijk is, eerst een extern

e-mail adres en daarna een aansluiting op Internet toe te kennen.
3. Het beheer van Internet en de website uit te laten voeren door drie teams;

een kwaliteitteam voor de redactie en de innovatie, een helpteam voor het
technisch beheer en de ondersteuning en een veiligheidteam voor de
bescherming en de privacy. De eindverantwoordelijkheid ligt bij afdeling
BJZ.

4. Het jaar 2000 te gebruiken voor de implementatie van dit besluit en in de
volgende jaren te gaan werken conform de voorgestelde structurele
aanpak.

5. In het voorjaarsbericht 2000 eenmalig ƒ 670.000,- beschikbaar te stellen.
6. Vanaf 2001 structureel ƒ 400.000,- ter beschikking te stellen voor beheer

en onderhoud. Deze bedragen in de begroting 2001 aan PS voor te
leggen.

7. De formatie per 2001 uit te breiden. De hiervoor benodigde middelen ad
f.275.000,- bij de begroting 2001 beschikbaar te stellen.

9.
Steunpunt Cultureel Erfgoed
Noord-Holland: evaluatie van
het proefjaar 1999 en voorstel
financiële bijdrage tot en met
2001

Het college besluit:
1. Onder voorbehoud van afweging bij de begroting voor het jaar 2001 ƒ

150.000,- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de kerntaken
loket- en platform door de Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-
Holland onder voorwaarde van co-financiering met het rijk ad ƒ
150.000,-.

2. De relatie met het Steunpunt voor de periode na 2001 te bezien in
samenhang met de Cultuurnota 2001-2004.

3. De gedeputeerde belast met de portefeuille Cultuurhistorie te machtigen
om een medewerker van de afdeling Zorg, Welzijn en Cultuur voor te
dragen als lid van de Raad van Advies.

       Dit besluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie ZWC

10.
Projectplan Kennemer
ziekenhuissituatie

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “Kennemer ziekenhuissituatie” en de

bijlage “Plan van Aanpak”.
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak inhoudende:

- een inventarisatie van opinies via een interviewronde
- een schets van de inhoudelijke ontwikkelingen in en rond
ziekenhuiszorg
- een brede conferentie om een gezamenlijke ontwikkelingsrichting vast
te stellen
– nadere uitwerking van een gekozen richting tot de zomer van 2000

3. De voor het project van provinciezijde benodigde financiële middelen
en mankracht beschikbaar te stellen.

4. De benodigde financiële middelen ad ƒ 166.000 (incl. BTW) bij de
voorjaarrapportage als extra middelen op de post 0860-35 (facilitering
regiovisies) op te voeren.

5. Dit besluit ter kennisneming toe te zenden aan de statencommissie
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ZWC.

11.
Tijdelijke subsidieregeling
stimulering vernieuwing van de
zorg- en dienstverlening voor
lichamelijk gehandicapten in
Noord-Holland 2000-2001

Het college besluit:
1. De Tijdelijke subsidieregeling stimulering vernieuwing van de zorg- en

dienstverlening voor lichamelijk gehandicapten in Noord-Holland 2000
en 2001 in principe vast te stellen;

2. De statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur over dit besluit om advies
te vragen;

3. De Tijdelijke subsidieregeling stimulering van de zorg- en
dienstverlening voor lichamelijk gehandicapten in Noord-Holland 2000
en 2001 bekend te maken door middel van publicatie in een provinciaal
blad.

12.
Gebouw Mercurius, Veerdijk 35
te Wormer: Eigendom en
bestemming

Het college besluit:
1. het beheer en de exploitatie van het gebouw Mercurius over te dragen

aan het Facilitair Bedrijf van de provincie Noord-Holland;
2. de ruimten die niet noodzakelijk zijn voor het beheer van het provinciale

archeologische depot tegen markconforme tarieven te verhuren aan
derden, waarbij zo mogelijk het karakter van cultureel erfgoedhuis wordt
versterkt

13.
Heroverweging hogere waarden
procedure Kadijker-Oost te
Amsterdam

Het college besluit conform het HAC-advies  reclamanten niet ontvankelijk te
verklaren in hun bezwaar.

14.
Budgettair neutrale
begrotingswijziging afdeling
Milieubeheer en Bodemsanering

Het college besluit Provinciale Staten in het voorjaarsbericht 2000 voor te
stellen  f.220.000,- bij te ramen.

15.
Ilperveld Integraal Het college besluit:

1. kennis te nemen van de resultaten van het proefproject vuilstorten en
bagger Ilperveld;

2. in te stemmen met de eerste opzet van de vervolgaanpak Ilperveld
integraal en deze eerste opzet door de ambtelijke projectgroep verder te
laten uitwerken tot een startnotitie voor de stuurgroep Ilperveld;

3. in te stemmen met de concept intentieverklaring voor het vervolgproject;
4. gedeputeerde mevrouw drs.M.A.Wildekamp te machtigen om namens

GS de intentieverklaring te tekenen en GS te vertegenwoordigen als
voorzitter van de stuurgroep Ilperveld;

5. op basis van de startnotitie een eerste ambtelijk - en zonodig bestuurlijk –
overleg te organiseren met het ministerie van VROM, teneinde te komen
tot een éénduidig beleid op het gebied van het afdekken van voormalige
stortplaatsen.

16.
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Conceptvoordracht aan PS
inzake het kabinetsbesluit
“Toekomst van de Nationale
Luchthaven”

Het college besluit:
A. Vast te stellen inliggende concept-voordracht aan Provinciale Staten,

inhoudende:
1. Te herbevestigen de eerder door de Staten ingenomen standpunten

dat:
1.1. Gegeven de strategische en economische betekenis van de

luchtvaartontwikkeling wordt ingezet op het accommoderen
van de (selectieve) groei van de luchtvaart, die verdergaat dan
voorzien in de PKB-Schiphol e.o.

1.2. als duurzame eindoplossing de keuze blijft uitgaan naar een
Noordzeelocatie, met het economische zwaartepunt in de
Noordvleugel van de Randstad.

2. Te herbevestigen de provinciale beleidsinzet dat voor de middellange
termijn de (selectieve) groei van de luchtvaart zal moeten worden
opgevangen op het vijfbanenstelsel, binnen nieuwe milieu- en
veiligheidsnormen. Dit nieuwe normenstelsel zal gelijkwaardig
moeten zijn aan de normen van de huidige PKB, doch beter meetbaar
en handhaafbaar.

3. Tot het volgende nieuwe beleid
3.1. Wanneer te zijner tijd de situatie zou optreden waarin:

•  een Noordzeelocatie niet, danwel niet tijdig, te
realiseren is;

•  aanpassing van het banenstelsel binnen de in punt 3.3
genoemde voorwaarden niet haalbaar is en/of;

•  hantering van het nieuwe milieu- en veiligheidsstelsel
op gespannen voet gaat komen met de groeipotenties
van Schiphol,

Op dat moment dienen de consequenties daarvan opnieuw
expliciet in overweging te worden genomen.

3.2. Inzake de Noordzeelocatie:
•  het kabinet te berichten dat actief zal worden

deelgenomen aan de uitvoering van het
onderzoeksprogramma.

•  er bij het kabinet op aan te dringen dat uiterlijk begin
2002 zicht bestaat op de onderzoeksresultaten naar
zowel de Noordzeelocatie, als de aanpassing van het
banenstelsel van Schiphol.

3.3. Inzake de locatie Schiphol het kabinet te berichten dat:
•  een aanpassing van het banenstelsel bespreekbaar is

wanneer uit het MER en de EER blijkt dat dit leidt tot:
•  substantiële capaciteitstoename, ten opzichte van

optimalisatie van het vijfbanenstelsel;
•  versterking van de positie van de regio

Amsterdam als vestigingsplaats voor
(inter)nationale bedrijven;

•  uitbreiding van het beperkingengebied (de voormalige
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vrijwaringszone) op de westelijke, noordelijke en
oostelijke flanken wordt afgewezen;

•  een eventuele uitbreiding van het beperkingengebied in
zuidelijke richting zal moeten passen binnen de door
het kabinet aangegeven norm dat de milieulast en de
onveiligheid op de lange termijn niet mag toenemen;

•  verdere doorgroei zal moeten leiden tot aanvullende
maatregelen voor de landzijdige bereikbaarheid;

•  een actieve bijdrage zal worden geleverd aan het in
beeld brengen van de ruimtelijke, economische, milieu
en bereikbaarheidsconsequenties van de parallelle
banenstelsels.

4. Indien onmogelijkheden of rijksbeleid of nieuwe inzichten moeten
leiden tot substantiële bijstelling of wijziging van vorenstaande
punten, daarover opnieuw het oordeel te vragen van Provinciale
Staten.

5. Gedeputeerde Staten te machtigen, in overeenstemming met de
besluitvorming van de Staten, vorenstaande onder de aandacht te
brengen van het kabinet.

B. GS-besluiten ter nadere uitwerking
1. Vast te stellen inliggende brief aan de minister van Verkeer en

Waterstaat bevattende het verzoek het standpunt van GS inzake de
middellange termijn (conform de GS-reactie van 30 november 1999)
te betrekken in het ‘april-besluit’ van het kabinet.

2. Het zo spoedig mogelijk doen van een voorstel aan het kabinet
inzake de gewenste beleidsruimte (verantwoor-
delijkheden/bevoegdheden) van de regionale overheden binnen het
beperkingengebied (de voormalige vrijwaringszone). *

3. Aan het kabinet zo spoedig mogelijk voorleggen van een
maatregelenpakket inzake de landzijdige bereikbaarheid. *

4. Het kabinet verzoeken onderzoek te doen naar de kwantitatieve
aspecten (werkgelegenheidseffecten) die optreden bij de groei, zowel
als bij stagnatie van de luchtvaartontwikkeling.

5. Tezamen met de colleges van Amsterdam en Haarlemmermeer ten
spoedigste te komen tot het instellen van regulier overleg met de
minister van Verkeer en Waterstaat.

6. Het te zijner tijd – op basis van een separaat in te brengen voorstel –
te besluiten inzake de regionale regie over de
luchtvaartontwikkeling. *

7. Opdracht te geven tot het doen van vervolgonderzoek (op reeds
uitgevoerd onderzoek door de TU Delft) naar de voor- en  nadelen
van het onder hetzij de Wet milieubeheer  hetzij de wijziging van de
luchtvaartwet brengen van het luchthavenverkeersbesluit.

C. Procedureel
1. De gedeputeerde voor RO en luchtvaartzaken te machtigen de

concept-voordracht zo nodig aan te passen aan de opmerkingen uit
de Statencommissie ROB.

2. De gedeputeerde voor RO en luchtvaartzaken te machtigen voor
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verdere afhandeling zorg te dragen, inclusief het (zo nodig) op
technisch/inhoudelijke punten actualiseren van de concept-
voordracht.

N.B. De met * aangegeven voorstellen/besluiten worden ontwikkeld in
overleg met de betrokken regionale overheden.

17.
Gunning CVV Noord-Holland
Noord Het college besluit:

1. Het CVV in principe te gunnen aan Connexxion die het beste heeft
geoffreerd.

2. Bij de introductie van het CVV het reizigerstarief te verhogen voor de
tarieven voor reizen van 3 en meer zones. Eventuele verdere aanpassing
van de tarieven na éé’n jaar door te voeren.

3. Te trachten de eis van de tien minuten wachttijd op sterhalten en de drie
grote stations bij de contractonderhandelingen te realiseren zonder
kosten.

4. PS voor te stellen 2 miljoen te reserveren in het PIF voor de exploitatie
an het CVV en de bijkomende kosten

5. het voorstel om te gunnen aan Connexxion voor advies voor te leggen
aan de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer.

6. De gedeputeerde voor Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen om na
positief advies van de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer definitief
te gunnen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 7,  17
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 3,
B.Kessens tel. (023) 514 40 22 8,
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 1, 2,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 13, 16,
S.Raben tel. (023) 514 40 07 9, 10, 11, 12
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4,  5, 6, 14, 15

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien
kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen
worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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